
Termékleírás

A Clax Bioextra Automat fehérjével, pigmentekkel, és egyéb más 

szennyeződésekkel (zsír, olaj, stb) szennyezett textíliák mosására kifejlesztett 
nagyhatású, bioaktív fehérjebontó enzimet és perborátot tartalmazó elő-, 
és főmosószer. Kitűnően alkalmazható egészségügyi és ipari mosodákban 
lágy- és közepesen kemény vízkörülmények mellett kézi-, valamint automata 
adagolástechnikával egyaránt.
A Clax Bioextra Automat fehér színű, világos valamint színtartós, műszálas textíliák 
mosására alkalmas.

Legfontosabb tulajdonságok

A Clax Bioextra Automat egy enzimtartalmú, por állagú főmosószer, mely 
felületaktív anyagok és enzimek hatékony elegyén alapul. Tökéletes zsíreltávolító 
tulajdonságokkal rendelkezik magas és alacsony hőfokon egyaránt. A termék 
aktivált oxigén-alapú fehérítp összetevőket is tartalmaz, mely eltávolítja a makacs 
szennyeződéseket már 40°C-os hőfoktól.

Előnyök
• Hatékonyan eltávolítja a zsíros és fehérje tartalmú szennyeződéseket
• Alacsony és közepes hőfokon és hatékony eredményeket biztosít
• Kézi adagolásra is alkalmas

Használati útmutató

Szennyeződés mértéke Adagolás ( g/kg száraz ruha)
Gyenge 15 – 20 g/kg
Közepes 20 – 30 g/kg
Erős 30 – 45 g/kg
Lsd. még a termék címkéjét.

A legjobb eredmények érdekében:
• Lágy vízkörülmények mellett használja
• A műszálas textíliákat mossa külön
• A fehér és színes textíliákat mossa külön
• A szöveteket válogassa szét a szennyezettség mértéke alapján

Clax® Bioextra Automat
Enzim- és perboráttartalmú mosószer



Technikai adatok

Megjelenés: Fehér por 

Szag: Friss illatú 

Relatív sűrűség (20 °C): 0,63 g/cm³
A fenti adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak.

Elérhető kiszerelés
Termék Cikkszám Kiszerelés
Clax Bioextra Automat G12168 18 kg

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza. Kizárólag 
intézményi felhasználásra. Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen 
tárolandó. Szakszerű tárolás mellett minőségét 2 évig megőrzi.

Termékkompatibilitás

A Clax Bioextra Automat együtt használható a legtöbb Clax mosószerrel.
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